
 

 

   
 

Det blir heller ikke i år mulighet for tradisjonell 17. mai feiring.  Men komiteen ønsker å få 

markert dagen på en måte der alle kan delta. Derfor blir det også i år en Gudstjeneste på Skeie 

industriområde med påfølgende bilkortesje. 

Samtidig gjør vi som regjeringen oppfordrer til, vil vi synge nasjonalsangen sammen med hele 

Norge kl 12:00  

«Et av høydepunktene i fjorårets feiring var da hele Norge samlet seg i en gigantisk allsang av "Ja, vi elsker". 

Også i år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer 

rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12.  

-Fra leiligheter, fjelltopper, balkonger, hus og hager håper jeg at folk reiser seg og synger med den stemmen de 

har. Jeg vet at den felles nasjonalsangen ble en god og sterk opplevelse for mange i fjor, og jeg tror at vi denne 

våren trenger følelsen av felleskap og samhørighet enda mer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.» 

Program 17. mai Eiken 

Kl 11:00 Opptak fra kransepålegging ved bautaen til Pål Eiken og Engelskmennene av Margrethe 

Handeland og John Fidjeland, kan ses på kommunens facebook side og Youtube. 

Kl 11:30 Gudstjeneste på Skeie Industriområde, samme sted som i 2020 

Kl 12:00 «Norge synger sammen» Ja vi elsker 

Kl 12:05 Avreise for bilkortesje fra Industriområdet til Eiken Skole 

Kjørerute kortesje 17. mai: 

 Avreise fra industriområdet kl 12:05, Amcar biler kjører først. 

 Is stasjon for alle inne på HÅR, bilene kjører via rampe. 

 Kortesje kjører ned om Eiken Bo- og omsorgssenter og Sørlandets rehabiliteringssenter 

 Videre opp til buss plass ved Eiken skUle der kortesjen avsluttes 

17. maikomiteen oppfordrer alle til å bidra men mye pynt i og rundt bilkortesjen! 

Det blir kåret flere vinnere: 

 Finest Amcar 

 Finest pyntet bil 

 Finest pyntet Traktor/lastebil 

 Finest pyntet ATV/moped 

 Finest Pyntet Sykkel 

 Finest pynt langs veien 

Alle vinnere får gavekort på Eiken Bistro på 2 snadderloff 

med brus!  

Vinnere blir annonsert på facebook siden til kommunen. 


